Prijavnica za
PONEDELJEK, 3.8.2020 - IZLET PRESENEČENJA
Z avtobusom se bomo odpeljali na biološko odpravo.
Spoznali bomo značilnosti in posebnosti naše narave.
*obvezna podpisana izjava, ki jo dobite po elektronski
pošti
TOREK, 4.8.2020 - KRASNA DOŽIVETJA
V Notranjskem muzeju nam bodo spet pripravili zanimive
in poučne aktivnosti.

POZOR! Pogoj za pristop otroka k aktivnostim je izpolnjena Vprašalnik o zdravstvenem
stanju otroka, ki ga oddate prvi dan aktivnosti.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov Mladinski center Postojna,
Vilharjeva ulica 14, p.p. 126, 6230 Postojna, lahko pa jo oddate
osebno na istem naslovu do 1. avgusta. Prijave sprejemamo do
zapolnitve mest. Število prijav je omejeno.
Prijave so obvezne! Neprijavljenih otrok ne sprejemamo.
Ime in priimek udeleženca:

SREDA 5.8.2020 - ŠPORTNO DOPOLDNE
Skupaj s člani SK Kalič se bomo razmigali, nadivjali in
nasmejali.

Starost:

ČETRTEK 6.8.2020 - TARZAN!

Ime in priimek starša oz. skrbnika:

Način odhoda
z aktivnosti:

let

SAMOSTOJNO
PO DOGOVORU

V SPREMSTVU

V krošnjah dreves Pustolovskega parka Postojna bomo
plezali kot opice in ugotavljali, če se kaj bojimo višine.
(prispevek staršev 10€)
PETEK, 7.8.2020 - RECIKLIRAJMO

Naslov in kraj:

Z Majo iz Kluba Destilator bomo iz starih majic izdelali
makrame obeske. (Prinesi staro bombažno majico.)
PONEDELJEK, 10.8.2020 - CIRKUS
Te zanimajo cirkuške veščine? S Teatrom Cizamo se bomo
naučili žonglirati in še marsikaj drugega. Že pripravljaš
nastop za domače?

GSM št:

E-pošta:

TOREK, 11.8.2020 - ŠIVAMO
S pomočjo Mateje in Karmen bomo zašili unikatne obeske.
SREDA, 12.8.2020 - EKSOTIČNE ŽIVALI
Družili se bomo z društvom BioExo in spoznavali različne
eksotične živali. Se bojiš pajkov? Tokrat boš lahko od blizu
spoznal/a, kako zanimive živali so to ...
ČETRTEK, 13.8.2020 - MASTERCHEF
Tokrat ne bomo šli domov lačni, saj si bomo s pomočjo
Tiborja pripravili čisto pravo pojedino.
PETEK, 14.8.2020 - PO-STANI ZNANSTVENIK
Spremenili se bomo v čisto prave znanstvenike in
ugotavljali, kaj nastane, ko zmešamo ... Pustimo se
presenetiti, kaj vse bomo zmešali.
Vsak dan se bomo spoznavali z osnovami francoščine.
Aktivnosti potekajo med 9.00 in 13.00 pred Mladinskem
centrom Postojna in na nekaterih drugih lokacijah, izvajale
se bodo v skladu s priporočili NIJZ.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.
Če katere izmed aktivnosti zaradi trenutnih omejitev ne
bodo mogoče, bomo program prilagodili.

Označite, za katere
dni prijavljate udeleženca:

PO-PI

4. 8.

5 8.

6. 8.

7. 8.

10. 8.

11. 8.

12. 8.

13.8.

14.8.

V skladu s Splošno uredbo o varstvu usebnih podatkov (GDPR)
podajam naslednja soglasja oz. izjavljam (označite):
Sem zakoniti zastopnik otroka.
Mladinskemu centru Postojna dovoljujem obdelavo osebnih podatkov
za potrebe izvedbe aktivnosti in poročanja sofinancerjem.
Dovoljujem fotografiranje aktivnosti za namen:
arhiviranja aktivnosti in poročanja sofinancerjem (brez javnih objav);
objave fotografij na spletnih straneh Mladinskega centra Postojna;
objave fotografij na družbenem omrežju Facebook.
Želim prejemati e-obvestila v povezavi z izvajanjem aktivnosti.
Tudi po preteku aktivnosti želim prejemati e-obvestila o otroških
programih organizatorja.
Izjava organizatorja: Udeležba na dogodkih je na lastno odgovornost.
Udeleženec se mora v okviru aktivnosti ravnati po navodilih mentorjev.
S podpisom prijavljam in dovoljujem udeležencu udeležbo na sklopu "JEZIK, USTVARJANJE, ŠPAS". Obenem potrjujem, da sem seznanjen/a z izjavo organizatorja aktivnosti
in se z njo strinjam.
Podpis:

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE OBČIN POSTOJNA IN PIVKA

3. 8.

